
با توجه به اینکه کلیه تشریفات قانونی مربوط به ارزیابی و تعیین بهاء عادله عرصه، اعیان و اشجار باغات روستای 
روار )رودبار( از توابع شهرس�تان س�روآباد در استان کردس�تان واقع در زیر تراز دریاچه سد داریان 
وفق مقررات الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی 
دولت مصوب سال 1358 شورای انقالب انجام شده، لکن تاکنون انجام معامله قطعی مربوط به آن امالک بدلیل 
اس��تنکاف مالکین و صاحبان حقوق ممکن نگردیده اس��ت، به تجویز ماده 8 الیح��ه قانونی فوق الذکر به مالکان 
و صاحب��ان حقوق واقع در محدوده مذکور اعالم می گردد ظرف مهلت 15 روز از تاریخ انتش�ار این آگهی 
با در دس�ت داشتن اسناد مثبته به دفتر حقوقی ش�رکت توسعه منابع آب و نیروی ایران- طرح ملی 
س�د و نیروگاه داریان واقع در شهرستان پاوه- روستای وراء جهت هماهنگی و انجام سایر تشریفات 
قانونی مربوط به انتقال قطعی امالک صدراالش�اره مراجعه و گواهی حضور خود را از مس�ئول حقوقی 
و تملک اراضی طرح دریافت نمایند، در غیر اینصورت ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیئت کارشناس��ی 
برآورد گردیده )موضوع ماده 4 الیحه قانونی مذکور( به صندوق ثبت محل، تودیع و جهت انتقال امالک از طریق 

دادستان محترم محل اقدام خواهد شد.

آگهی تملک اراضی سد داریان
آگهی موضوع ماده 8 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی

 و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت
 مصوب سال 1358 شورای انقالب

نوبت دوم

م الف 3316

کلی  و شرایط  با مشخصات  را  زیر  مناقصه  دارد  نظر  در  شرکت گاز استان قزوین 
مندرج در اسناد مناقصه مربوطه به شرکت ذیصالح واگذار نماید.

موضوع مناقصه: تامین تجهیزات و کاالهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح 
عمومی و اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای قزوین )یله گنبد، مزرعه محمودی، 

اسدآباد( و حفرات خالی روستاهای قزوین شامل: 
الف- اجرای خطوط شبکه به طول تقریبی 3048 متر   ب- اجرای خطوط تغذیه به طول تقریبی 

TBS  348متر   ج- احداث ساختمان و حمل و نصب و راه اندازی دو مورد ایستگاه تقلیل فشار
محل ارایه خدمات و مدت اجرای موضوع مناقصه: روستاهای شهرستان قزوین- 

به مدت 300 روز تقویمی
نوع ضمانتنامه: )ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد(

مبلغ ضمانتنامه: 20/000/000 ریال
محل دریافت اسناد مناقصه: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- امور قراردادها- اتاق 315

زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1392/8/8 لغایت 1392/8/14
محل تحویل اسناد مناقصه: طبقه همکف دستگاه مناقصه گزار- دبیرخانه )اتاق 11-6(

مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: 1392/8/25.
بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  می شود  دعوت  صالحیت  واجد  شرکتهای  از 
مناقصه گران به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc-qazvin.ir و یا 
پایگاه اطالع رسانی مناقصات به آدرس:  http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند. 

در ضمن زمان بازگشایی پاکات مناقصه در تاریخ 92/8/26 می باشد.

فراخوان 
آگهی مناقصه عمومی

 یک مرحله ای
شماره مناقصه )92-38( 

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان قزوین)سهامی خاص(

  نوبت دوم 

 با اهدای خون زندگی را هدیه کنیم 
 روابط عمومی انتقال خون استان تهران 

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

آگهی دعوت 
به مناقصه عمومی دو مرحله ای 

شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

نوبت اول

در صفحه3 ش�رکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد پیمان نگهداری و بهبود فضای س��بز را با شرایط ذیل از طریق 
مناقصه عمومی واگذار نماید:

92/024شماره مناقصه:
نگهداری و بهبود فضای سبز پاالیشگاه گاز ایالمموضوع مناقصه:

به میزان 9.620.761 ریال می باشد.مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدینوع تضمین شرکت در مناقصه:

92/8/4تاریخ درج اسناد الکترونیک در سامانه:
92/9/2آخرین مهلت عودت اسناد:

92/9/4تاریخ گشایش پاکات تضمین و فنی:
92/9/11تاریخ گشایش پاکات مالی:

www.nigc-igtc.ir- بخش مناقصه و مزایدهآدرس دریافت اسناد الکترونیک:
ای��الم/ بخ��ش چ��وار/ صن��دوق پس��تی 144-69361 آدرس مناقصه گزار:

کدپستی 6937181111 می باشد.
* مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالع بیشتر به سایت www.nigc-igtc.ir مراجعه و یا با شماره 

تلفن 76-08412912075 )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شرکت ملی گاز ایران

شرکت پاالیش گاز ایالم

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل:

»آگهی مناقصه عمومی خرید «
شماره های 100 و 101 سال 92

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی خریداری نمای��د. لذا از فروش��ندگان و تولیدکنن��دگان واجد صالحیت دع��وت می گردد 
ظ��رف م��دت 10 روز از تاری��خ درج آگهی ب��ه آدرس تبریز- بل��وار 29 بهمن- جنب دانش��گاه تبریز- ام��ور قراردادها- 
تلف��ن: 3304091-0411- فاک��س: 3309992-0411 مراجع��ه و ضمن واریز مبلغ 200000 ریال ب��رای هر مناقصه به 
حس��اب جام ش��ماره 7221124733 بانک ملت باجه آب و فاضالب تبریز )کد ش��عبه 1342/5( و ارائه فیش آن به امور 
قراردادها، اسناد مربوطه را متعاقبا دریافت و در تاریخ قید شده در دعوتنامه پاکت خود را تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. 
بدیهی است شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود. هزینه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد.

www.abfa-azarbaijan.ir :سایت

شماره 
مبلغ تضمین شرکت واحدتعداد یا مقدارنام و مشخصات کاالردیففراخوان

محل اعتباردر مناقصه )به ریال(

غیرعمرانی10.600.000متر7000لوله پلی اتیلن 1001110

101

عدد5000کمربند پلی اتیلن 20×190

غیرعمرانی71.000.000 عدد2000کمربند پلی اتیلن 32×290
عدد2000کمربند پلی اتیلن 20×3110
عدد2000کمربند پلی اتیلن 32×4110

وزارت نیرو

شرکت سهامی آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب اس�تان یزد درنظر دارد عملیات مشروحه ذیل 
را از طری��ق برگزاری مناقصه عموم��ی همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. پیمانکاران متقاضی دارای پایه در رشته آب یا 
تأسیسات و تجهیزات که دارای سابقه کار در زمینه های مرتبط یا مشابه 
می باش��ند می توانند جهت اخذ اس��ناد ارزیابی کیف��ی و مناقصه به امور 
قراردادهای این ش��رکت واقع در یزد خیابان آیت ا...کاشانی شرکت آب و 
فاضالب استان یزد مراجعه نمایند. آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادات 
ب��ه دبیرخانه این ش��رکت 12 روز از تاریخ انتش��ار آگه��ی نوبت دوم در 
روزنامه می باش��د و نوع تضمین براساس آیین نامه تضمین مصوب هیئت 
محترم دولت و اصالحیه آن می باشد. ضمناً هزینه نشر آگهی بعهده برنده 

مناقصه می باشد. )تلفن تماس 0351-6114156(

تجدید آگهی
 فراخوان شناسایی پیمانکار 

و برگزاری مناقصه عمومی
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان یزد 
)سهامی خاص(

ف
برآورد اولیه موضوع عملیاتردی

ریال
مدت 
اجرا

تضمین شرکت
در مناقصه ریال

1

انجام کامل عملیات اجرائی مربوط 
به تعمیر، نگهداری و رفع حوادث 
و اتفاقات تأسیسات شبکه توزیع 

آب شرب شهر یزد بزرگ

36560/000/000روز17/901/214/000

ناشی  نگهداری  تعمیر،  انجام خدمات  به  امور مربوط  شامل: بخش یک: کلیه 
انتقال و  از بهره برداری در محیط انشعاب و شبکه توزیع اصلی و فرعی و خط 
جمع آوری، بطور کامل و جامع و در هر قطر و هر جنس و هر عمق همچنین انجام 
مانور و سرویسهای دوره ای شیر فلکه و حوضچه ها و خطوط انتقال، جمع آوری 
و شبکه توزیع- بخش دو:خدمات تعمیر و تعویض شیرفلکه بخش سه: مرمت 
پوشش آسفالت، بتن و موزاییک و... بخش چهار:پرداختهای لوله گذاری یا اصالح 

شبکه آب در معابر فرعی- بخش پنج:پرداختهای موارد دستمزدی و فاکتوری

شرکت آب و فاضالب استان یزد
سهامی خاص www.abfayazd.ir

نوبت اول

سال هفتادو دوم q  شماره q 20627  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نيازمندي های ویژه تهران( سه شنبه 7 آبان q  1392 23 ذیحجه q  1434 29 اکتبر2013

خبر ویژه

یادداشت روز

صفحه2

* جروزالم پس��ت: گنبد آهنین در برابر موش��ک 
فلسطینی ها کارایی ندارد.

* تروریس��ت های طالبان با منفج��ر کردن یک 
مینی بوس 18 غیرنظامی افغان را به قتل رساندند.

انتخاب��ات  در  غربگ��را  کاندی��دای  * شکس��ت 
ریاست جمهوری گرجستان.

* تشدید ناآرامی  های خونین در شمال لبنان.
صفحه آخر

در آستانه ماه محرم به اجرا درآمد

تدابیر ویژه امنیتی در عراق
برای حفاظت از زائران کربال

صفحه2

خزانه خالی نیست
حاضرم با مسئوالن مناظره کنم

 شمس الدین حسینی پاسخ  داد

روحانی در کنگره سراسری خانه کشاورز تشریح کرد

برنامه های دولت برای احیای بخش کشاورزی
* وزیر اقتصاد دولت دهم: اینکه مطرح می کنند دولت جدید خزانه خالی 

تحویل گرفته است به هیچ وجه صحت ندارد.
* ذخیره ارزی فعلی کش��ور 100 میلیارد دالر اس��ت و 20 میلیارد دالر 

درآمد نفتی هم طلبکاریم.
* در طول شش ماهه نخست سال جاری دریافتی دولت 26 درصد رشد 

داشته است.
* علیرغم اینکه گفته ش��د ذخیره کاالهای اساس��ی ب��ه یک هفته هم 
نمی رس��د االن با گذش��ت 70 روز از دولت جدید هیچ مش��کلی در این 

حوزه نیست.
* دوستان دولت یازدهم قطعا باید تالش های زیادی بکنند تا دستاوردهای 

قبلی حفظ شود تا چه رسد به موفقیت های جدید.
* بدهی های بالقوه دولت در حال حاضر 31 درصد کاهش نشان می دهد.
* وقتی صندوق بین المللی پول دو سال پیاپی از طرح هدفمندی یارانه ها 
در ای��ران به عنوان طرحی موفق یاد می کند قطعا راه برخی بی انصافی ها 

بسته می شود.
* رشد نقدینگی ارتباط خاصی با مسکن مهر ندارد.              صفحه4

* ظریف: تمام وزارت امور خارجه بسیج شده است تا تحرکات الزم را برای 
برخورد با این اقدام غیرانسانی انجام دهد.

* با وزیر امور خارجه پاکستان در مورد این جنایت هولناک تروریستی گفت وگو خواهم کرد.
* معاون وزیر امور خارجه پاکس��تان: اس��الم آباد همکاری کامل خود را با 
ایران در مقابله با این اقدام تروریستی به عمل خواهد آورد.          صفحه2

* سخنگوی قوه قضائیه: دادستان 
کل کش��ور به عنوان مدعی العموم 
درباره روزنامه بهار پرونده  تشکیل 

داده است.
* تاکنون 13 نفر از بابک زنجانی 
به دلی��ل گودب��رداری غیراصولی 
و ری��زش در خیاب��ان ایران زمین 

شکایت کرده اند.

صفحه4

ظریف خبر داد

پیگیری وزارت خارجه
برای استرداد تروریست ها از پاکستان

در مصاحبه با خبرنگاران مطرح شد

خبرهای تازه محسنی اژه ای
از پرونده های قضایی روز

* ش��کایت خانواده های ش��هدا از نعیمه اشراقی درس��ت است و در دست 
بررسی می باشد و مدعی العموم نیز ورود خواهد کرد.

* انجم��ن صنفی روزنامه نگاران طبق حکم دادگاه حق فعالیت ندارد و اگر 
فعالیتی کنند دادستان با آنها برخورد می کند.

* رئی��س قوه قضائیه پیش��نهاد عفو محکوم اعدامی را مط��رح کرده و در 
صورت پذیرش رهبر معظم انقالب، این فرد مشمول عفو می شود.  صفحه3

* جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: ارزش  کل 

تجارت خارجی کشورهای اسالمی در سال گذشته 

میالدی ح��دود 4 هزار و 125 میلی��ارد دالر بوده 

است.

* میانگین مصرف روزانه بنزین به 71 میلیون لیتر 

رسید.

* این میزان مصرف در مقایس��ه با هفته قبل از آن یک 

میلیون و 300 هزار لیتر افزایش یافته است.     صفحه4

با مشارکت 57 عضو

نمایشگاه تجاری کشورهای اسالمی در تهران
آغاز به کار کرد

*  5 تن از ش��هدای حادثه تروریس��تی س��راوان پس از انتقال به مشهد مقدس در حرم مطهر رضوی طواف 
داده شدند.

* در حادثه تروریستی سراوان 14 تن از سربازان دلیر مرزبانی از سوی اشرار به شهادت رسیدند.        صفحه3

تشییع پیکر مطهر شهدای
 حادثه تروریستی سراوان در زادگاهشان 

آرزوهای 
بر باد رفته!

ارتباط نویسنده مقاله موهن روزنامه بهار
با رئیس اداره سوم ساواک

* نگاه دوگانه افراطیون به فرصت ها و ناکامی های دولت روحانی
* توهین های مقامات آمریکا علیه ملت ایران کی شدت می گیرد؟

* کاهش تحریم ها که هیچ از تحریم های جدید هم دریغ نمی کنیم!
* مدیریت فامیلی هم نوعی تدبیر است!


